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Nguyễn Trãi là một nhà thơ, nhà văn, nhà quân sự, nhà chính trị lỗi lạc của dân tộc ta; là danh 

nhân văn hóa thế giới. Ông để lại cho đời một sự nghiệp văn học đồ sộ. Trong đó nổi bậc nhất là 

tập “Quân trung từ mệnh tập” – một tập đại thành về nghệ thuật đánh giặc và áng văn “Bình Ngô 

đại cáo” – một thiên cổ hùng văn nức tiếng đến muôn đời. Thế nhưng, cuộc đời của Nguyễn Trãi 

cũng là một cuộc đời phi thường và nghiệt ngã xưa nay chưa từng có. 

Nguyễn Trãi đã để lại rất nhiều trước tác văn chương, cả bằng chữ Hán và chữ Nôm, bao gồm 

các lĩnh vực văn học, lịch sử, địa lý, luật pháp, lễ nghi… 

Thuyết minh về sự nghiệp văn học của Nguyễn Trãi 

Chúng ta cùng đi tìm hiểu về những áng văn của ông: 

Văn chính luận: 

Bình Ngô đại cáo là bài cáo tổng kết toàn bộ công cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược 

của nghĩa quân Lam Sơn. Có thể nói, công lao lớn đầu tiên của Nguyễn Trãi trên lĩnh vực tư 

tưởng là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc và cũng rất sớm đối với lịch sử thế giới, Nguyễn Trãi 

đã khẳng định một cách mạnh mẽ và đanh thép sự tồn tại của dân tộc Việt Nam. Đó là quyền độc 

lập dân tộc, quyền dân tộc tự quyết và quyền bảo tồn phát triển nền văn hoá của dân tộc Việt 

Nam. 
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Quân trung từ mệnh tập là tập sách gồm những văn thư do Nguyễn Trãi thay mặt Lê Lợi gửi 

cho các thủ lĩnh các cứ, các tướng tá nhà Minh trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, từ năm 1423 đến 

năm 1427. Nội dung chính là trình bày quan điểm, khẳng định lập trường, nhận định thời thế, 

kêu gọi chiêu hàng. 

Lam Sơn thực lục là quyển lịch sử ký sự ghi chép về công cuộc 10 năm khởi nghĩa Lam Sơn. 

Quyển này Nguyễn Trãi kết hợp với các sử quan triều đình biên soạn theo lệnh của Lê Thái Tổ 

năm 1431 

Văn bia Vĩnh Lăng do Nguyễn Trãi soạn năm 1433, kể lại thân thế và sự nghiệp của Lê Thái 

Tổ. 

Nghiên cứu Địa lý: 

Dư địa chí là quyển sách về địa lý học cổ nhất còn lại của Việt Nam. 

Thơ phú: 

Ức Trai thi tập là tập thơ bằng chữ Hán của Nguyễn Trãi, gồm 105 bài thơ. Tập thơ thể hiện sâu 

sắc phong thái thanh cao và tinh thần cứng cỏi của một bậc đại Nho. 

Quốc âm thi tập là tập thơ bằng chữ Nôm duy nhất của Nguyễn Trãi và cũng là tập thơ chữ 

Nôm  đầu tiên của nền văn học Việt Nam. Cho đến nay, tập thơ này được lưu truyền và bảo tồn 

khá nguyên vẹn, trở thành nguồn tư liệu quý giá trong công tác nghiên cứu chữ Nôm.  

Chí Linh sơn phú là bài phú bằng chữ Hán, kể lại sự kiện nghĩa quân Lam Sơn rút lên núi Chí 

Linh lần thứ ba vào năm 1422. 

Băng Hồ di sự lục là thiên tản văn bằng chữ Hán do Nguyễn Trãi làm vào năm 1428, kể về cuộc 

đời ông ngoại Trần Nguyên Đán. 

Ngoài ra, Nguyễn Trãi còn có một số tác phẩm khác như Ngọc đường di cảo, Thạch khánh đồ, 

Luật thư, Giao tự đại lễ nhưng đều không còn lại đến ngày nay. 

Có thể nói kho tàng văn học và Nguyễn Trãi để lại vẫn luôn trường tồn với thời gian và sẽ còn 

mãi đến về sau để người đời luôn luôn ghi nhớ tới. 

Xem thêm: 

 Dàn ý thuyết minh về tác giả Nguyễn Trãi 
 Văn mẫu thuyết minh về tác giả Nguyễn Trãi 
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